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Regulamin wakacyjnego konkursu fotograficznego 
NIEZNANE CHOĆ BLISKIE  

 2020 - II edycja  
Piękne, bo drewniane w Powiecie Ropczycko – Sędziszowskim 

 

I WSTĘP  

Podstawa prawna  

Statut Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach 

Rozdział 2.  

Cel i zakres działania Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej  

§ 7. Celem Instytucji Kultury jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców 

Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, działalność edukacyjna i rozwój kultury, propagowanie 

obrzędowości ludowej i obyczajów kulturalnych oraz pozyskiwanie i przygotowywanie 

społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.  

§ 8. 1. Celem działania Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach jest:  

1)  edukacja kulturalna mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego, z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii multimedialnych i audiowizualnych;  

2)  upowszechnianie uczestnictwa czynnego i biernego w kulturze, w tym z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii i form multimedialnych;  

3)  realizacja nowoczesnych, innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze; rozwój 

aktywności i kreatywności kulturalnej mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego, 

w szczególności w zakresie form teatralnych, animacji itp., angażowanie i zachęcanie 

odbiorców do własnej aktywności twórczej, a także promowanie tej twórczości;  

4)  udostępnianie i upowszechnianie zasobów dziedzictwa kulturowego regionu, 

z wykorzystaniem nowoczesnego wyposażenia;  

5)  upowszechnianie wiedzy o kulturze i historii regionu ropczycko-sędziszowskiego oraz 

gromadzenie, ochrona i udostępnianie pamiątek, przedmiotów, innych dóbr kultury 

związanych z historią, w tym kulturą ludową regionu; 

8)  generowanie wiedzy i informacji w zakresie kultury związanej z regionem ropczycko-

sędziszowskim;  

9)  inspirowanie mieszkańców, odbiorców do eksperymentowania w dziedzinie kultury;  

10)  wspieranie twórczych, oddolnych inicjatyw kulturalnych mieszkańców, szczególnie 

młodzieży; 

17)  podejmowanie inicjatyw mających na celu zintegrowanie środowiska artystycznego 

i twórców zamieszkałych na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego;  

18)  organizowanie, realizowanie i inicjowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, 

artystycznych, konferencji, sympozjów, konkursów, wykładów. 
 

UCHWAŁA NR XXXIII/264/2018 RADY POWIATU ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r. 

w sprawie utworzenia samorządowej jednostki kultury  

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 7, art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 511), art. 9 ust. 1 art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 25 października 

1991 roku  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194). 
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Cele konkursu  

1. Odkrywanie i promowanie piękna krajobrazu powiatu ropczycko-sędziszowskiego: 

nieznanych lub mało znanych miejsc, zakątków, obiektów itp.  

2. Rozbudzanie zainteresowań lokalnym dziedzictwem historycznym, kulturowym, 

przyrodniczym itp. 

3. Promowanie pasji i uzdolnień mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego. 

4. Rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego 

czasu. 

5. Przygotowanie materiałów do opracowania bazy informacji turystycznej dla powiatu 

ropczycko–sędziszowskiego. 

 

II POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Organizatorem wakacyjnego konkursu fotograficznego NIEZNANE CHOĆ BLISKIE, 

zwanego dalej Konkursem, jest Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej 

w Ropczycach (PCEK), zwane dalej Organizatorem.  

2. Konkurs koordynuje i przeprowadza Dział Upowszechniania Kultury PCEK.  

3. Konkurs adresowany jest do miłośników fotografowania amatorskiego, to znaczy,               

że udział w konkursie może wziąć każdy, kto fotografią zajmuje się niezawodowo.  

4. Nie ma ograniczeń wiekowych dla uczestników konkursu.  

5. Organizator powoła Komisję Konkursową (KK), która oceni zgłoszone fotografie 

i wyłoni laureatów. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają 

odwołaniu. 

6. Organizator zapewnia minimum 3 nagrody (I miejsce, II miejsce, III miejsce). 

Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości i rodzaju nagród oraz 

ustalenia kilku kategorii (np. wiekowych) przyznawanych nagród.  

7. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma dyplom za udział.  

 

§ 2 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

2. Konkurs organizowany jest w formie jednostopniowej – etap powiatowy. 

3. Terminy związane z przeprowadzeniem konkursu przedstawia Kalendarz Konkursu -

Załącznik nr 1.  

4. Prace zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.  

5. Prace nie będą zwracane. Uczestnicy konkursu przekazują na własność Organizatora 

zgłoszone zdjęcia i upoważniają go do nieodpłatnego i nieograniczonego ich 

wykorzystania. 

6. Wszystkie zdjęcia oceniane przez Komisję Konkursową będą kodowane w celu 

zapewnienia anonimowości i obiektywnej oceny przez członków KK. 
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7. Prace zgłoszone do konkursu, zwłaszcza nagrodzone i wyróżnione, zostaną 

opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz na jego stronie na portalu 

Facebook. Do wiadomości publicznej zostaną podane imiona i nazwiska autorów 

zdjęć, tytuły zdjęć oraz nazwy i lokalizacja fotografowanych obiektów.  

8. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu 

przez pełnoletniego uczestnika, a w przypadku niepełnoletniego uczestnika przez 

uczestnika i jego rodziców lub opiekunów prawnych oraz oznacza wyrażenie zgody    

na przetwarzanie danych osobowych. 

9. Udział uczestnika w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody                                            

na przetwarzanie i publikowanie niezbędnych danych osobowych związanych 

z przeprowadzeniem konkursu i ogłoszeniem wyników przez Organizatora. 

10. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że są autorami nadesłanych fotografii i posiadają 

do nich nieograniczone prawa autorskie i majątkowe bez udziału osób trzecich.  

11. Uczestnicy konkursu przenoszą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz 

Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji 

wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 

4 lutego 1994 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.).  

 
III POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE  

§ 3 

1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu od 1 do 2 zdjęć (na każdym zdjęciu inny 

obiekt). 

2. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące 

oryginałami. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo). 

3. Technika wykonania fotografii jest dowolna, jednak zaleca się, by prace były 

kolorowe. Dozwolone jest edytowanie, mające na celu wydobycie znaczenia zdjęć 

(np. kadrowanie, kontrast, nasycenie barw). Niedopuszczalny jest fotomontaż. 

4. Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym tytułem 

konkursu oraz motywem obowiązującym w danej edycji.  

5. Na fotografii konkursowej nie może być widoczny wizerunek współcześnie żyjącej 

osoby ani wizerunek osoby np. ze zdjęcia nagrobkowego. Takie fotografie nie będą 

kwalifikowane do udziału w Konkursie.  

6. Zgłosić należy zdjęcia w formie odbitek (na odwrocie opisanych: imię i nazwisko 

autora oraz tytuł zdjęcia), a także ich wersję elektroniczną, np. w pliku JPEG 

(przesłane e-mailem lub dostarczone na nośniku zewnętrznym). Wymagany format 

zdjęć A3 lub zbliżony.  

7. Do zdjęć należy dołączyć Kartę zgłoszenia – Załącznik nr 2. Zdjęcia bez poprawnie 

wypełnionej Karty zgłoszenia nie będą brane pod uwagę przez Organizatora i Komisję 

Konkursową.  

8. Zgłaszane do Konkursu zdjęcia wraz z wypełnioną Kartą zgłoszenia należy dostarczyć 

osobiście lub pocztą do 11 września 2020 r. (decyduje data wpływu do PCEK)                       
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na adres: Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach, ul. Mickiewicza 10; 

39-100 Ropczyce; e-mail: elzbieta.orzech@pcek-ropczyce.pl.  

9. Zdjęcia do konkursu może zgłosić wyłącznie jego autor (w przypadku osób 

niepełnoletnich wymagana jest także zgoda rodziców/ prawnych opiekunów).  

10. Zgłosić można zdjęcia, które nie były nagrodzone ani zgłaszane w żadnym innym 

konkursie i dotąd nie były publikowane.   

11. Fotografie zgłoszone na konkurs mogą zostać użyte przez Powiatowe Centrum 

Edukacji Kulturalnej w Ropczycach w różnego rodzaju publikacjach.  

12. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek obiektu, który jest własnością 

prywatną, uczestnik, oddając fotografię, przekazuje również zgodę na nieodpłatną 

publikację tego wizerunku, podpisaną przez właściciela obiektu, którego wizerunek 

znajduje się na fotografii – Załącznik nr 3. 

 

§ 4 

1. Kryteria oceny zdjęć zgłoszonych do konkursu: 

A. POPRAWNOŚĆ MERYTORYCZNA I FORMALNA (zgodność z tematem i zasadami 

konkursu). 

B. REALIZACJA TEMATU (wybór obiektu; pomysłowość ujęcia; ciekawe, nietypowe 

uchwycenie tematu). 

C. ESTETYKA (kompozycja, ostrość, punkty odniesienia). 

 

§ 5 

1. W 2020 r. motto konkursu to: „Piękne, bo drewniane w Powiecie Ropczycko–

Sędziszowskim”, zatem tematem konkursowych fotografii mogą być drewniane: 

kościoły, domy, chaty, wiatraki, spichlerze, dwory, wille, tężnie, młyny, werandy, 

ganki, okiennice, schody, płoty/ogrodzenia; a także architektura ogrodowa, czyli: 

altany, mostki, pergole, kwietniki, karmniki, budki dla ptaków, domki, studnie i ich 

atrapy itd. Można fotografować całe obiekty lub ich detale. Obiekty mogą być stare 

lub nowe, użytkowe lub dekoracyjne, piękne lub „brzydkie”, ważne, by znajdowały  

się na terenie powiatu ropczycko – sędziszowskiego.  

2. Wszelkich informacji nt. konkursu udziela koordynator Elżbieta Orzech – PCEK 

w Ropczycach, Dział Upowszechniania Kultury, tel. 17 722 23 45,  e-mail: 

elzbieta.orzech@pcek-ropczyce.pl. 

 

§ 6 

1. Nad przebiegiem konkursu nadzór sprawuje Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji 

Kulturalnej w Ropczycach.  

2. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Dyrektor Powiatowego 

Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub zmiany zasad konkursu 

w każdym momencie jego trwania bez konieczności podawania przyczyn. 

mailto:elzbieta.orzech@pcek-ropczyce.pl
mailto:elzbieta.orzech@pcek-ropczyce.pl
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 Załącznik nr 1 

do Regulaminu wakacyjnego konkursu fotograficznego NIEZNANE CHOĆ BLISKIE 

KALENDARZ DZIAŁAŃ 

wakacyjnego konkursu fotograficznego NIEZNANE CHOĆ BLISKIE - II edycja - 2020 

Piękne, bo drewniane w powiecie Ropczycko – Sędziszowskim  

Kto Działanie/ 
wydarzenie  

Data/ miejsce Uwagi  

Uczestnicy 
konkursu  

Fotografowanie 
obiektów 

26 czerwca –                       
11 września 2020 r. 
powiat ropczycko – 
sędziszowski  

W 2020 r. motto konkursu to: „Piękne, 
bo drewniane w Powiecie Ropczycko–
Sędziszowskim”, zatem tematem 
konkursowych fotografii mogą być 
drewniane: kościoły, domy, chaty, 
wiatraki, spichlerze, dwory, wille, 
tężnie, młyny, werandy, ganki, 
okiennice, schody, płoty/ogrodzenia; 
a także architektura ogrodowa, czyli: 
altany, mostki, pergole, kwietniki, 
karmniki, budki dla ptaków, domki, 
studnie i ich atrapy itd. Można 
fotografować całe obiekty lub ich 
detale. Obiekty mogą być stare lub 
nowe, użytkowe lub dekoracyjne, 
piękne lub „brzydkie”, ważne, by 
znajdowały  się na terenie powiatu 
ropczycko – sędziszowskiego. 

Uczestnicy 
konkursu 

Zgłaszanie 
zdjęć na 
konkurs 

do 11 września 2020 
r. (piątek) do godz. 
20.00 pocztą, tak by 
dotarły do 
wskazanego terminu,   
lub w Powiatowym 
Centrum Edukacji 
Kulturalnej w 
Ropczycach, ul. 
Mickiewicza 10, 39-
100 Ropczyce; e-mail: 
elzbieta.orzech@pcek-
ropczyce.pl 

Podczas wysyłania plików ze 
zdjęciem prosimy o uruchomienie 
funkcji: „Żądaj potwierdzenia 
doręczenia”. Jeśli takiego 
potwierdzenia Państwo nie 
otrzymacie, prosimy                            
o niezwłoczny kontakt 
telefoniczny. Tel. 17 722 23 45.  

PCEK 
Ropczyce 

Ogłoszenie 
wyników, 
wręczenie 
nagród  
i otwarcie 
wystawy prac 
konkursowych 

9 października 2020 r. 
Powiatowe Centrum 
Edukacji Kulturalnej            
w Ropczycach, ul. 
Mickiewicza 10 

PCEK Ropczyce zastrzega sobie 
prawo do zmiany terminu, jeśli 
wystąpią przyczyny niezależne od 
PCEK. Ogłoszenie wyników nastąpi 
nie później niż 16 października 
2020 r.  

 

 
 

mailto:elzbieta.orzech@pcek-ropczyce.pl
mailto:elzbieta.orzech@pcek-ropczyce.pl
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Załącznik nr 2  

do Regulaminu wakacyjnego konkursu fotograficznego NIEZNANE CHOĆ BLISKIE 

Karta zgłoszenia zdjęcia/zdjęć do konkursu: NIEZNANE CHOĆ BLISKIE 

 

1. Imię i nazwisko autora zdjęć*……………………………………………………………………………………… 

2. Wiek autora: ………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Dane do kontaktu (nr tel., adres e-mail) ……………………………………………………………………. 

4. Tytuły zdjęć: 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Dane o obiektach ze zdjęć (nazwa, miejsce położenia): 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………….…………………………………………………………………………………………………….................. 

…………….…………………………………………………………………………………………………….................. 

2) …………….……………………………………………………………………………………………………............. 

        …………….…………………………………………………………………………………………………….................. 

…………….……………………………………………………………………………………………………................... 

 

 
Oświadczam, że jestem autorem nadesłanych fotografii i posiadam do nich nieograniczone 

prawa autorskie i majątkowe bez udziału osób trzecich. 

Oświadczam, że nie zajmuję się fotografią zawodowo. 

Zgłaszając swoje uczestnictwo oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu 

oraz obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych. 

 

 

 
………………..……………………………….    

Czytelny podpis osoby (nie)pełnoletniej 
 

………………………………………………….…………………………………….  
Czytelne podpisy opiekunów prawnych***  

 

 

 

6. KLAUZULA ZGODY:  

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych/danych 

osobowych mojego dziecka** w postaci imienia, nazwiska, wieku, danych do kontaktu (nr 

tel., adresu e-mail) przez Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach  

z siedzibą: ul. Mickiewicza 10, 39–100 Ropczyce w celu organizacji, przeprowadzenia  
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i ogłoszenia wyników konkursu NIEZNANE CHOĆ BLISKIE, a także w celach promocyjnych. 

Oświadczam, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, 

w jakich zostały zebrane i są one zgodne z prawdą.  

 
………………..……………………………….    

Czytelny podpis osoby (nie)pełnoletniej 
 

………………………………………………….…………………………………….  
Czytelne podpisy opiekunów prawnych***  

 

2) A)Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej  
w Ropczycach, ul. Mickiewicza 10, 39-100 Ropczyce zdjęć zgłoszonych w ramach udziału  
w Konkursie NIEZNANE CHOĆ BLISKIE we wszelkich celach związanych z realizacją tego 
Konkursu. B) Udzielam Powiatowemu Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach 
bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie ze zgłoszonej przeze mnie pracy 
konkursowej (zdjęć), z podaniem imienia i nazwiska autora, na wszelkich polach eksploatacji, 
w szczególności w zakresie publikowania w prasie i innych wydawnictwach, nadawania  
w telewizji i radio, wyświetlania, zamieszczania w Internecie w całości lub fragmentach, 
zamieszczania w spotach reklamowych emitowanych za pomocą różnych nośników, 
powielania na różnych nośnikach, stosownie do potrzeb PCEK w Ropczycach, w tym  
we wszelkich materiałach służących promocji reklamie i marketingowi PCEK w Ropczycach, 
bez ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz za pośrednictwem dowolnego nośnika  
i medium (w szczególności prasy, telewizji naziemnej i satelitarnej, Internetu - w tym na 
portalach społecznościowych - oraz wydruku). C) Oświadczam, że wykorzystywanie pracy 
konkursowej zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. 
D) Przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń 
czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231  
z późn. zm.). 

 

………………..……………………………….    
Czytelny podpis osoby (nie)pełnoletniej 

 
………………………………………………….…………………………………….  

Czytelne podpisy opiekunów prawnych*** 
 

3) Wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne, bezterminowe wykorzystywanie, 

utrwalanie, rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka**  

 
…..………………………………...................................................................... 

(imię i nazwisko dziecka) 

utrwalonego podczas wydarzeń związanych z realizacją konkursu NIEZNANE CHOĆ BLISKIE, 

którego będę/moje dziecko będzie** uczestnikiem, przez Powiatowe Centrum Edukacji 

Kulturalnej w Ropczycach z siedzibą: ul. Mickiewicza 10, 39–100 Ropczyce do promowania, 

archiwizowania działań związanych z realizacją konkursu NIEZNANE CHOĆ BLISKIE. Niniejsza 

zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji poprzez upowszechnianie fotografii oraz 

materiałów filmowych, w tym na publikację mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka** 

na antenie tv, stronie internetowej (w tym na stronach internetowych i Facebooku PCEK oraz 
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Starostwa Powiatowego w Ropczycach), w czasopismach, przez media: TV Sędziszów 

Małopolski, TV Ropczyce, Polskie Radio Rzeszów, Radio „Via”, Gazeta Reporter, portal 

RRS24NET. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani 

terytorialnie.   

 
………………..……………………………….    

Czytelny podpis osoby (nie)pełnoletniej 

 

………………………………………………….…………………………………….  

Czytelne podpisy opiekunów prawnych*** 

 

4) Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonejw pkt. 7 niniejszego 

oświadczenia, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych               

oraz prawie dostępu do treści swoich danych  i prawie ich poprawiania.  

 

………………..……………………………….    

Czytelny podpis osoby (nie)pełnoletniej 

 

………………………………………………….……………………………………. 

Czytelne podpisy opiekunów prawnych*** 

 

5) Zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu konkursu NIEZNANE CHOĆ BLISKIE i akceptuję 

jego zasady.   

………………..……………………………….    

Czytelny podpis osoby (nie)pełnoletniej 

 

………………………………………………….…………………………………….  

Czytelne podpisy opiekunów prawnych***  

 

7. KLAUZULA INFORMACYJNA, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), zwanym dalej RODO:  

1) Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest Powiatowe 

Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach z siedzibą: ul. Mickiewicza 10, 39–100 Ropczyce, 

kontakt: dyrektor@pcek-ropczyce.pl, które prowadzi operacje przetwarzania danych 

osobowych. 

2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w 

Ropczycach z siedzibą: ul. Mickiewicza 10, 39–100 Ropczyce:  inspektor.odo@onet.pl.  

3) Dane osobowe uczestników i laureatów będą przetwarzane w celu organizacji, 

przeprowadzenia i ogłoszenia wyników konkursu, a także w celach promocji konkursu 

NIEZNANE CHOĆ BLISKIE.  

mailto:dyrektor@pcek-ropczyce.pl
mailto:inspektor.odo@onet.pl
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4) Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zw. z organizowaną działalnością kulturalną. 

5) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału 

w konkursie.  

6) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub inne podmioty, które na 

podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których 

Administratorem jest Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach; np. Starostwo 

Powiatowe w Ropczycach w związku z tym, że organem prowadzącym dla PCEK  

w Ropczycach jest Powiat Ropczycko–Sędziszowski.  

7) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres oraz w zakresie wymaganym 

przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

8) Posiada Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych,  

b) wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem dotyczy 

tylko uprawnień pracowniczych na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie 

swoich danych osobowych, 

c) przenoszenia danych, 

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego: UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

9) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

10) Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  

 

………………..……………………………….    

Czytelny podpis osoby (nie)pełnoletniej 

 

………………………………………………….…………………………………….  

Czytelne podpisy opiekunów prawnych*** 

 

 

* wypełnić czytelnie 

**niepotrzebne skreślić  

***jeśli uczestnik jest niepełnoletni podpisy składają uczestnik i rodzice/opiekunowie prawni 

(oboje) 
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Załącznik nr 3 

do Regulaminu wakacyjnego konkursu fotograficznego NIEZNANE CHOĆ BLISKIE 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU OBIEKTU BĘDĄCEGO PRYWATNĄ WŁASNOŚCIĄ 

 

1. Ja niżej podpisany/a ……………………....……………………………… zamieszkały/a 

…………………….…………………………………., niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie 

przez Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w  Ropczycach, ul. Mickiewicza 10, 39-

100 Ropczyce wizerunku 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa, miejsce położenia i krótki opis umożliwiający identyfikację obiektu-taki sam jak w Karcie 

zgłoszenia) 

utrwalonego w formie zdjęcia zgłoszonego na wakacyjny konkurs fotograficzny NIEZNANE 

CHOĆ BLISKIE. 

2. Wyrażam na rzecz PCEK w Ropczycach nieodwołalną zgodę na wykorzystywanie przez 

PCEK w Ropczycach lub przez inne osoby działające na jego zlecenie lub wywodzące 

od niej prawa wizerunku wyżej opisanego obiektu zarejestrowanego w sposób 

wskazany w pkt. 1 oraz na zwielokrotnianie tego wizerunku wszelkimi dostępnymi 

aktualnie technikami i metodami, jego rozpowszechnianie oraz publikowanie.  

3. Oświadczam, że wykorzystywanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza 

niczyich dóbr osobistych ani innych praw. 

4. Przeniesienie niniejszej zgody dotyczącej wizerunku na osobę trzecią nie wymaga 

mojej uprzedniej zgody na taką czynność. 

5. Oświadczam, że niniejszą zgodę dotyczącą wykorzystania wizerunku w zakresie 

opisanym w pkt. 2 udzielam nieodpłatnie. 

6. Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności 

prawnych uniemożliwiających podpisanie zgody.  

7. Oświadczam, że w całości przeczytałem treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem. 

 

 

…………………………………………….   …………………………………………………………………………… 

       Miejscowość, data                   Czytelny podpis 

 

KLAUZULA ZGODY:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, 

adresu zamieszkania, przez Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach z 

siedzibą: ul. Mickiewicza 10, 39–100 Ropczyce w celu organizacji, przeprowadzenia i 

ogłoszenia wyników konkursu NIEZNANE CHOĆ BLISKIE, a także w celach promocyjnych. 

Oświadczam, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, 

w jakich zostały zebrane i są one zgodne z prawdą.  
………………..……………………………….    

Czytelny podpis  
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KLAUZULA INFORMACYJNA, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), zwanym dalej RODO:  

1) Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest Powiatowe 

Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach z siedzibą: ul. Mickiewicza 10, 39–100 Ropczyce, 

kontakt: dyrektor@pcek-ropczyce.pl, które prowadzi operacje przetwarzania danych 

osobowych. 

2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej  

w Ropczycach z siedzibą: ul. Mickiewicza 10,  39–100 Ropczyce: inspektor.odo@onet.pl.  

3) Dane osobowe uczestników i laureatów będą przetwarzane w celu organizacji, 

przeprowadzenia i ogłoszenia wyników konkursu, a także w celach promocji konkursu 

NIEZNANE CHOĆ BLISKIE.  

4) Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zw. z organizowaną działalnością kulturalną. 

5) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w 

konkursie.  

6) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub inne podmioty, które na 

podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których 

Administratorem jest Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach; np. Starostwo 

Powiatowe w Ropczycach w związku z tym, że organem prowadzącym dla PCEK w 

Ropczycach jest Powiat Ropczycko–Sędziszowski.  

7) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres oraz w zakresie wymaganym 

przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

8) Posiada Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych,  

b) wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem dotyczy 

tylko uprawnień pracowniczych na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie 

swoich danych osobowych, 

c) przenoszenia danych, 

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego: UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

9) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

10) Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  

………………..……………………………….    

Czytelny podpis  

mailto:dyrektor@pcek-ropczyce.pl
mailto:inspektor.odo@onet.pl
mailto:inspektor.odo@onet.pl

